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Verburch F7 kampioen!

Zie pag. 3.
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Inruil
bespreekbaar

feliciteert

VERBURCH 1
met het behalen van
het kampioenschap en
hun promotie naar de
3e klasse KNVB.
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Open

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur
Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

www.gantelzicht.nl

moederdag aanbieding
3 Super malse kogelbiefstukjes
Voor

€ 7,

50

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk - 0174- 245262
Geopend
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

Bij goed weer zijn wij alle dagen open van
14.00 tot 20.00 uur voor een heerlijk ijsje of
een kopje koffie, thee of cappuccino

’t IJswinckeltje
Voorstraat 45a, Poeldijk
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BELANGRIJKE

 NUMMERS

Alarmnummer: 112

Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl

Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Bank: NL86 RABO 0142285382

Gemeente Westland: 140174

Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904
Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.
Voor de uitgave van 20 mei, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 12 mei vóór 12.00 uur;
voor advertenties: woensdag 13 mei vóór 12.00 uur.

1/8 familieberichten contant f 15,00 op rekening f 17,50
1/6 familieberichten contant f 20,00 op rekening f 22,50
1/4 familieberichten contant f 25,00 op rekening f 27,50

Poeldijkertjes:
Particulier f 1,00 – Zakelijk f 12,50 (contant)
Tekst + geld in envelop naar redactieadres.
GEVRAAGD:
Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen - Verburghln. 34 - Poeldijk - Telefoon 0174 246148

MISSIE ONTWIKKELING VREDE (M.O.V.)
GEBRUIKTE KLEDING AF TE GEVEN BIJ:
Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330
Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

LET OP! GEWIJZIGDE INLEVERDATA:

AG e N DA
Inleveren kopij:
dinsdag 12 mei vóór 12.00 uur.
Inleveren advertenties:
woensdag 13 mei vóór 12.00 uur.

AG E N DA
9 mei

♣	8.00 - 14.00 uur, Plantenmarkt
Deo Sacrum en Hervormde kerk
op het Fonteinplein.

		
♣	9.00 - 13.00 uur, Snuffelmarkt in
de Hervormde Kerk, Fonteinstraat.
		
♣	Voetbalwedstrijd, BMT – Verburch,
aanvang 14.30 uur.
20 mei

♣	13.30 uur, Bijeenkomst Kinderkoor
Westland Pupillen en Aspiranten
(kinderen groep 1-2-3).

		
♣	16.00 uur, Bijeenkomst Kinderkoor
Westland (kinderen vanaf groep 4).

Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Pieter van Foreest: 015 2513690, www.pietervanforeest.nl
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: peuteropvang.hummeloord@xs4all.nl
Catalpa Kinderopvang: Kinderdagverblijf – Buitenschoolse
opvang – Vakantieopvang – Overblijf, 0800 0743 (gratis)
Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863
Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926
Lupine Uitvaartverzorging:
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk, 0174 270090

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOs VraNKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
De PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

Steun De PoelDijkeR!!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr.:
nl11 RABo 0123866529 t.n.v. De Poeldijker.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Als richtbedrag voor een donatie hebben wij een bedrag
genoemd van € 12,00 per gezin per jaar. Meer mag
uiteraard ook.
Voor informatie kunt u mailen naar
de_poeldijker@hotmail.com of bellen naar: 0174 - 642 196.
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AVONDVIERDAAGSE

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Ook in 2015 weer de
Poeldijkse avondvierdaagse. U of jij kan ook
nu weer kiezen uit drie
afstanden. 2,5 km voor
beginnelingetjes. 5 km
voor de wat meer gevorderden. 10 km voor
de routiniers. Dit als prima training voor de grote vierdaagse. Maar ook al wandelend genieten van het buiten zijn. Om te zien wat er in een jaar tijd veranderd is
in en buiten Poeldijk. Ons dorpje heeft de laatste tijd
knap overhoop gelegen, wat de bestrating betreft.
Maar als 1 juni de avondvierdaagse begint is alles weer
spik en span.
De avondvierdaagse is dit jaar van maandag 1 juni
t/m donderdag 4 juni. De start is weer zoals gewoonlijk in De Leuningjes.
Het inschrijfgeld hebben we helaas wat moeten verhogen. Jarenlang konden we het handhaven op het zelfde
bedrag. Maar afgelopen jaar speelden we nauwelijks
kiet.
We moeten het hebben van het inschrijfgeld. Want een
financiële bijdrage krijgen we niet. Gelukkig wel materiële, door middel van onze sponsors. Daardoor is het
mogelijk er ieder jaar iets leuks van te maken.
Het is nu € 4,00 bij voorinschrijving en € 5,00 bij de
start. Maar als je ziet wat je er voor krijgt is het eigenlijk niets. € 1,00 of € 1,25 per avond. De routes worden
gepeild en je krijgt een routebeschrijving mee, zodat je
eventueel later in het jaar die route nog een keer kunt
wandelen. En op de vierde avond de beloning. Dit alles
is mogelijk door een grote groep vrijwiligers. In de volgende Poeldijker komen we er nog op terug. Wij zien er
al naar uit, U ook?
Namens de commisie, Mart v.d. Knaap

voetbal

jeugd

Verburch F7 kampioen!
Zaterdag 25 april heeft Verburch F7 de kampioenswedstrijd gespeeld tegen S.C. Monster F7. Het werd
een super spannende wedstrijd! Dat was even wennen,
want tot nu toe hadden de jongens alles gewonnen
(en nog maar 1x gelijk gespeeld). Tijdens de rust stond
het 1-1. Er was lekker veel publiek en er hingen zelfs
spandoeken.
De jongens hebben keihard gewerkt en als beloning
viel dan toch echt 10 minuten voor tijd de 2-1! Extra
leuk was, dat dit het 100e competitie doelpunt was.
Na afloop was er een echt feest met kampioensshirts,
vuurwerk, champagne en een huldiging bij Verburch
met taart en een medaille!
Max, Maarten, Julien, Jayson, Sven, Jim en Sepp:
Gefeliciteerd! Jullie zijn toppers!
Wij willen Verburch bedanken voor de leuke huldiging.
Trainer / Leider Marc en Sjors bedankt voor jullie inzet!
Ouders Verburch F7

Van der Sande
Voorstraat 77-79 2685 EK Poeldijk
Tel.: 245237 Fax.: 247803
www.bakkerijvandersande.nl

lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei:

moederdag schnitjes in de smaken
slagroom, mocca of hazelnoot
nu voor

.....................................................................................

@ 6,25

moEDErDAG vErwENpAkkEt
1 eierkoek, 1 koffiebroodje, 1 croissant,
2 mini-broodjes en 2 bonbons voor ............ @

4,95

moEDErDAG HArt CAkE tAArtJE
mEt EEN mArSEpEIN rooS voor ....... @ 4,95
lllllllllllllllllllllllllll

vErwEN uw moEDEr mEt DE
lEkkErE proDuCtEN vAN uw
wArmE BAkkEr AAN DE voorStrAAt.
lllllllllllllllllllllllllll

Vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei:

slagroomsoezen met verse
westlandse aardbeien nu voor
6 stol sneetjes nu voor

@ 1,65
.................................... @ 1,95
.............

lllllllllllllllllllllllllll

eet brood van bakkerij van der sande.
brood dat fijn van smaak is
en dat langer mals blijft.

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V
EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Wij zijn er voor u

Telefoon 0174-270090

Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

www.lupine.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER
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KONINGSDAG
Het was weer een fantastisch spektakel tijdens de
Koningsdag, in en rondom De Leuningjes met de opening door de jeugdband van Pius X en een klimtoren,
hindernisbaan, springkussens en een echte surfsimulator.

Wordt ook Vriend van het Oranje Comité Poeldijk
en vul de machtigingskaart in. Voor 5 euro steunt
u al het Koninklijke Dorpsgevoel van Poeldijk. Het
Rabo rekeningnummer van het Oranje Comité
Poeldijk is NL19RABO0142209570.

Het weer zat ook mee, dus een geweldige dag. Er is
veel verkocht op de rommelmarkt en de Brandweer en
de pony’s van de Arckelhoeve waren ook weer van de
partij. De schminkafdeling was erg in trek en de milieuvriendelijke ballonnen zijn allemaal weer de lucht in gegaan. Dit alles werd opgeluisterd door DJ Rob Shorty en
onze eigen Maghen Hilgerson.

Hierbij willen we graag de sponsoren bedanken:
Rabobank, De Zeeuw bouwmaterialen, Maximaat kleding, 't Witte Paard, Onings Bloembollen, Jumbo, De
Leuningjes partycentrum, Dorpsblad De Poeldijker
www.depoeldijker.nl, Poeldijkse winkeliersvereniging
OKE, Paardenmanage De Arckehoeve en alle vrijwilligers.

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een
overlijden, in alle rust en privacy,
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle
omgeving en heeft alle comfort
om samen te zijn met uw naaste
familie en vrienden.
Het beste alternatief voor thuis.

Een Oranje groet en tot volgend jaar, Oranje
Comite Poeldijk.

LID IN DE ORDE VAN
ORANJE-NASSAU
De heer J.N. van den Ende
uit Poeldijk is vrijdag 24
april benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Jos van den Ende is sinds
2003 actief binnen de medezeggenschap van de
sociale werkvoorziening
Patijnenburg. Zo was hij
lid van het OVO (Orgaan
van Overleg, de voorganger van de OR waar hij
ook jarenlang zitting in
had). Ook was hij betrokken bij de oprichting van
de Cliëntenraad WSW, later
omgezet in een brede participatieraad sociale zaken. Vanaf 1967 is hij actief als
vrijwilliger bij de voetbalvereniging Sportclub Monster.
Vele jaren maakte hij verslagen van de wedstrijden van
het eerste elftal. Daarnaast houdt het scorebord bij en
is hij betrokken bij het maken van het clubblad en programmablad.
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)
Informatie en bezichtiging:
Uitvaartverzorging
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl
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H . B A RTH OL OME U S
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans:
NL 44 RABO 01422 00 875
Pastoresteam regio West:
- pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 e-mail: kwee@rkwestland.nl
PAROCHIE HOMEPAGE INTERNET:
www.rkwestland.nl, E-MAIL: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel. 06 5147 7508 / e-mail: info@rkwestland.nl

SABBATPERIODE
Van tweede Pinksterdag tot eind augustus maak ik
gebruik van het de sabbatsregeling van het bisdom
Rotterdam. Evenals de predikanten van de Protestantse
Kerk in Nederland hebben ook pastores elke vijf jaar
de gelegenheid om drie maanden uit te trekken voor
studie, verdieping en bezinning. Ik ben bijna 22 jaar
priester. Acht jaar geleden, in 2007, heb ik van de regeling gebruik gemaakt door een Franciscaanse voettocht
te maken van Florence, via Assisi naar Rome. 500 kilometer te voet door de onherbergzame streek van de
Apennijnen langs de plaatsen waar Franciscus van Assisi
heeft geleefd en gewerkt. Dat was een zeer indrukwekkende en inspirerende periode. In verschillende parochies heb ik in woord en beeld een presentatie gegeven
over deze bijzondere reis. Deze keer wil ik een aantal
bedevaartplaatsen, abdijen en seminaries bezoeken in
Frankrijk. Een soort ‘religieuze tour de France’ langs een
aantal Franse heiligen. Ik wil de plaatsen bezoeken waar
zij geleefd hebben, de geschriften lezen die zij hebben
nagelaten en medechristenen ontmoeten die hun inspiratie levend houden. Een van de heiligen die ik wil
gaan bezoeken is de pastoor van Ars. In de jaren na de
Franse revolutie wist hij een totaal doodgebloede parochie weer tot leven te brengen. In het seminarie van Ars
worden priesters van over heel de wereld ontvangen
voor studie, bezinning en vorming voor de missionaire
opdracht van de kerk in deze tijd. Deze reis is geen vakantie in de gewone zin van het woord. Natuurlijk wel
in de eigenlijke betekenis van het Latijnse werkwoord
‘vacare’, vrij zijn. Want ik word drie maanden vrijgesteld van mijn dagelijkse pastorale verantwoordelijkheden, plichten en taken. Maar het vrij zijn heeft wel een
doel. Namelijk, voortgezette vorming van het priesterschap, hetgeen ook weer zijn vruchten mag afwerpen
in het pastoraat. Ik ben heel dankbaar dat ik gelegenheid krijg voor deze sabbatsperiode. Het pastorale team
van onze parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin
en tuin, is nu op volle sterkte met vier priesters, twee
pastoraal werksters en een diaken. Zodoende heb ik
nu de gelegenheid, na vele jaren van onderbezetting,
er drie maanden tussen uit te gaan. Na mij zal diaken
Dits van de sabbatsregeling gebruik maken. Volgend
jaar gaan pastor Kwee en pastor Straathof ook op sabbat. Pastoraal werkster mevrouw van de Loo is vorig
jaar al op de sabbat geweest. Op Eerste Pinksterdag
zal ik aan het einde van de viering van 10.30 uur in de
Adrianuskerk afscheid van U nemen voor drie maanden.
Mijn eerste parochieactiviteit zal weer zijn de begeleiding van de Westlandse Bedevaart naar Kevelaer op 18
en 19 augustus. Vrede en alle goeds wens ik u/jou van
harte toe.
Pastoor J. Steenvoorden

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg 52
2685 LJ Poeldijk
T (0174) 28 62 00
I www.duijnisveld.nl

KUNSTGEBIT ?
met vergoeding via de zorgverzekeraar

zand liet
tandprothetische praktijk

vernieuwing • reparatie • aanpassing
Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32
Locatie oude postkantoor
Stadsdeel Loosduinen
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Pinkster Aktie 16-24 Mei 2015
a.s.: Week Nederlandse
Missionaris Thema:
Luisteren met je hart!!!
Gedreven door geloof en een gevoel voor rechtvaardigheid gaan missionarissen en ontwikkelings-werk(st)ers
op stap. Al vele jaren gaan ze midden in hun gemeenschappen de strijd aan tegen onrecht en armoede. Van
uit Nederland kunnen we daaraan bijdragen met de
Pinkster-Aktie voor de week Nederlandse Missionaris
in de kosten van hun welverdiende verlof en hoge
ziekte kosten. Wereldwijd neemt het aantal lekenmissionarissen in de katholieke kerk toe en worden
zij ook gesteund door de Pinkster-Aktie van de week
Nederlandse missionaris.
Waar zij luisteren met het hart, veranderen levens voorgoed, ook die van hen zelf.
De hoofd collecte tijdens de vieringen in de kerk met
Pinksteren 23-24 mei zijn bestemd voor financiële
steun aan de week Nederlandse Missionarissen.!!!!!!
U kunt ook uw gift overmaken op iban NL30 RABO 0171
2111 11 T.N.V. Week Ned. Missionaris Den HAAG.
Meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Wilt u eerder van uw gebruikte kleding af, bel dan naar
de volgende leden van de MOV-groep en uw kleding
wordt op gehaald: Mieke Janssen, tel. 246592 en Jos
Grootscholten, tel.245330.
Op de volgende nummers zijn prijsjes gevallen:
1ste prijs: nummer 4, 2de prijs: nummer 1, 3e prijs: nummer 2. U kunt de prijsjes afhalen tegen inlevering van
het juiste nummer bij Aad Janssen, Jan Barendselaan 14,
tel. 246193.
De firma Onings bv. bloembollenbedrijf bedankt voor
de medewerking om een vrachtauto beschikbaar
te stellen met chauffeur Vincent Broch, en de Fam J.
Janssen voor de staanplaats.

WIST U DAT………
• Wanneer u bij Tanqplus / Tamoil Poeldijk gaat tanken
u van elke liter 1 cent aan een goed doel kunt schenken?
• Eén van de goede doelen onze kerk is?
• U onze kerk daardoor een steuntje in de rug geeft?
• De R.K. parochie H. Bartholomeus te vinden is in de
categorie Lokaal Cultuur?
• Van harte aanbevolen dus!

Filmhuis Bartholomeus

J.v.P.

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
De opbrengst van de Vastenaktie 2015 voor Pater
Gerard Blesgraaf om een nieuwe school te bouwen
voor middelbaar onderwijs in zijn parochieplaats
Karimama in het noorden van Benin in Afrika heeft
een mooi bedrag opgeleverd van € 2592,37. Dit bedrag
is tot stand gekomen via giften in de offerkist achter in
de kerk, deurcollecte op de Paaszaterdag- avondviering
en giften, die op het aangegeven bankrekeningnummer zijn overgemaakt. Iedereen, die mee heeft gewerkt
om dit prachtig resultaat tot stand te brengen in onze
Bartholomeus parochie, heel hartelijk bedankt.
Bij de inzamelingsaktie van gebruikte kleding op zaterdag 18 april jl. in Poeldijk, is er 2040 kg aan kleding,
schoenen etc. bijeen gebracht, wat een mooi bedrag
heeft opgeleverd voor de projecten van onze missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers. Hartelijk bedankt
voor uw medewerking aan de inzameling, de volgende
inzameling is op 10 oktober a.s.

Zondag 17 mei om 19.30 uur

The Pianist
Ze werden vernederd, samengedreven
als dieren en naar de
slachtbank geleid. Een
paar moedige enkelingen vochten terug,
maar er was één man
die ze niet zouden
slaan of wegvoeren.
Eén man die achterbleef en zich verborg. Wladyslaw Szpilman, een briljant
Pools pianist van joodse afkomst, ontsnapt aan de deportatie. Hij leeft ondergedoken in het hartje van het
getto van Warschau, waar hij het leed, de vernederingen en de dagelijkse strijd van de inwoners deelt. Hij
slaagt erin te ontsnappen en onder te duiken in de ruïnes van de hoofdstad.
U bent van harte welkom.

Moederdag zondag 10 mei
Bij ons vindt u de mooiste bloemen voor de allerliefste moeders!
Prachtige boeketten, lieve roosjes, geurende lathyrus
of een mooi opgemaakt vaasje.
Kom voor een fleurig kado naar Pure Flower.

■ Jan Barendselaan 74
■ 2685 BV Poeldijk

■ info@avantihaarmode.nl

■ T: (0174) 24 57 82

■ www.avantihaarmode.nl

Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur
Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk
Marja Brabander
06-53523092
Karin Koelewijn
06-51851715
info@pureflower.nl
www.pureflower.nl
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MEIMAAND-MARIAMAAND
De maand waarin de vogel zijn ei legt, waarin alles
weer tot bloei komt en de zomer zich aankondigt,
die maand is bijzonder aan Maria gewijd. Waarom,
omdat het nieuwe leven dat in de natuur zichtbaar is
ons mag herinneren aan het echte nieuwe leven dat
voor ons mensen bestemd is, het leven in God.
Een nieuwe manier van leven, voor God en de naaste.
Dat werd zichtbaar in Maria van Nazaret, een jonge
vrouw, van harte God toegedaan, van harte dienstbaar
aan haar naaste. Wanneer we met Maria tijd maken
voor gebed, in gemeenschap of alleen, in Gods huis of
thuis, dan voert zij ons dieper binnen in het mysterie
van God met ons.
Op de dinsdagavonden wordt weer om 19.00 uur de rozenkrans gebeden, afgewisseld met liederen.
Indien er een uitvaart is, dan verschuift het bidden van
de rozenkrans naar de donderdag.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

KERKBERICHTEN
WEEKEND 9/10 mei: 6e zondag van Pasen (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de H. Machutuskerk
te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor,
Nederlands.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Kees v.d. Knaap, Clary v.d. Knaap-Strik en
André v.d. Knaap, Jan v.d. Elst en familie, Ria v.d.
Knaap-Barendse, Toos Rijgersberg-Koene, Annie
Persoon-van Bergenhenegouwen, Niek v.d. Knaap
en Jo v.d. Knaap-van Kester, Bep v.d. Ven-van
Leeuwen, overleden familie Gardien-Verbeek, Riet
v.d. Maarel-Vis, Jan Enthoven en overleden familie
Enthoven-Damen, Jeanne Koremans-Lelieveld.

TANKE TRANSPORT

NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG Poeldijk
Telefoon 0174-286660
Fax
0174-286669

VAN VLOER TOT PLAFOND, VAN MUUR TOT MUUR, SCHUINE DAKEN, GEEN PROBLEEM !

Donderdagochtend 14 mei om 11.00 uur:
HEMELVAARTSDAG.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor,
Latijn/ Nederlands.
Voorganger: Pastor H. Smulders.
Intenties: Riet van Veen-Verbraeken.
WEEKEND 16/17 mei: 7e zondag van Pasen (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en
cantor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.
Intenties: Karin v.d. Haas-v.d. Geest, Piet v.d. Arend,
Johannes van Wingerden.
Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor,
Latijn/ Nederlands.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Jaargetijde Grarda Heuchemer, Harry
Heuchemer, Karin v.d. Haas-v.d. Geest, Gerard
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester,
Martien Zuidgeest, Joop Roessen, overleden familie
Willemse-Mutsaers, Nic v.d. Knaap.

BIJZONDERE VIERINGEN

Dinsdag 12 mei om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden bij Maria omdat het meimaand is.

Kom langs in onze showroom: Slachthuiskade 10p in Poeldijk, of bel: 0174 - 28 38 77

Bouwplannen
Ontwerp
Nieuwbouw
Vergunningen
Verbouw
Wij helpen u deze te realiseren
Advies
Ontwikkeling
Wonen
Utiliteit
Zorg
Interieur
www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685 EM Poeldijk | 0174-246000
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VIERINGEN IN DE BACKERHOF
Donderdag 14 mei om 19.00 uur: Hemelvaartsdag.
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.

Aad

Donderdag 21 mei om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander

Gefeliciteerd met je
60e verjaardag.

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
Woensdag 6 mei om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Hans - Lenie
Patricia - Andy - Maud
Mark - Miranda

Vrijdag 8 mei om 15.00 uur:
Woord- en communieviering Past. Els Geelen
Woensdag 13 mei om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Donderdag 14 mei om 10.30 uur Hemelvaartsdag:
Woord- en Communieviering R. Theuvenet
Woensdag 20 mei om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.
Repetitielokaal: in s.c.c. ”De Leuningjes”
Postadres: p
 /a s.c.c. ”De Leuningjes”
Julianastraat 49
2685 BB Poeldijk
www.piusxpoeldijk.nl
Bankrek.nr.: 14.22.11.818
Postbank nr.: 3032998
Voorzitter: Bas Vermeulen
Secretaris: H
 elma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl

U bent van harte welkom in onze winkel
aan het Vliethof 13 in Wateringen.

Erik en Mariët van der Velde
Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

technisch installatiebedrijf

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Hallo Lente!
Op zaterdag 18 april was er een heel bijzonder concert in de Leuningjes. Een unieke samenwerking tussen
muziekvereniging Pius X, het Westlands Mannenkoor
en zangeres Maghen Hilgersum. Onder de naam “Hallo
Lente” werd de lente muzikaal welkom geheten.
Het orkest en alle zangers lieten zich van hun beste
kant zien. Van uitbundig tot heel ingetogen, alle muziekstijlen passeerden de revue.
Dank aan Jumbo Poeldijk, Monster en Wateringen voor
de sponsoractie, waardoor er veel mensen met korting
dit concert hebben kunnen bezoeken. Daarnaast De
Leuningjes, Westcoast Sound en Piano Paternotte voor
de sponsoring.”

De poeldijker
HERVORMDE GEMEENTE POELDIJK
Kerkgebouw: Fonteinstraat 6, tel. 243662
Predikant :	Ds. A.J. Molenaar,
Jan Barendselaan 199,
2685 BS Poeldijk, tel. 240939
Kerkbureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
Scriba
:	Mw. M. v.d. Pot - Cloose,
De Noorderhoek 23,
2685 RJ Poeldijk, tel. 240282
Kerkvoogdij : Postrekening 39 11 770
		
Bankrekening 13.53.65.236
		
t.n.v. Herv. Gemeente Poeldijk

Vrijheid is...
Ter gelegenheid van de herdenkingen op 4 en 5 mei
hier een gedicht van Karel Eyckman dat tot nadenken
stemt:
Die van hiernaast, die moet ik niet,
die zijn niet zoals ik
die zijn van hiernaast en ik ben hier,
dus kan je nagaan: die van
hiernaast zitten in de weg,
ik heb zo geen ruimte achter mijn ellebogen,
dus die van hiernaast die moeten uit de weg.
Die van hiertegenover, die hoef ik
niet, die zijn niet zoals ik,
die zijn van de overkant, ik ben van de eigen kant,
dus kan je nagaan: die van hiertegenover
zitten in mijn uitzicht;
ik heb geen zicht want zij zijn geen gezicht,
die van de overkant die moeten uit mijn ogen.
Die van hierachter, die mag ik
niet, die zijn niet zoals ik,
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die zijn van hierachter en ik ben voor
dus kan je nagaan: die van hierachter
zitten in de achterbuurt,
zitten natuurlijk achterbaks te gluren,
die van hierachter moeten achter mij vandaan.
Niemand naast me, voor of achter,
vrijheid is met niemand iets te maken,
ja toch? Niet dan?

KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 mei 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Kandidaat W. van Stuijvenberg,
Waddinxveen
DONDERDAG 14 MEI 2014
9.30 uur: Ds. A.J. Molenaar
ZONDAG 17 mei 2015
10.00 uur: Ds. L.J. Vogelaar, Den Haag
19.00 uur: Ds. E.J. Prins, Heinenoord
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.
Bij de kerkdiensten
Op zondag 10 mei is de prediking voor de laatste
maal gericht op het jaarthema “delen met de ander”.
Ditmaal heel concreet: delen van wat je hebt aan geld
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en bezit. Hier heeft de Bijbel heel wat over te zeggen!
De vraag is alleen: willen we het horen? En is het wel
haalbaar wat Jezus zegt? Daar gaan we over nadenken
samen!
In de avonddienst gaat voor kand. W. van Stuijvenberg
uit Waddinxveen, die reeds eerder verschillende malen
in ons midden was.
Op donderdag 14 mei vieren we Hemelvaart. Deze
dienst begint niet om tien uur, maar om half tien, zodat
er daarna nog genoeg tijd is voor bv. familiebezoek of
andere activiteiten. Uiteraard zal het op deze morgen
gaan over Jezus' hemelvaart en wat dat voor ons betekent.
Op zondag 17 mei wordt de morgendienst geleid
door ds. L.J. Vogelaar uit Den Haag, de collega-predikant in de Bethlehemkerk van de bij u welbekende ds.
Vastenhoud. ’s Avonds gaat ons voor ds E.J. Prins uit
Heinenoord.
Allen hartelijk welkom in de kerk!
ds. A.J. Molenaar
OPEN KERK
Zaterdag 16 mei is de kerk weer open voor ieder die
even langs wil komen voor een gesprek of gewoon
voor een kop koffie of thee. Het is fijn als u en als jij
ook langs komt en dan gelijk iemand mee aan wie je de
kerk wilt laten zien.
Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de koffie klaar.

Wilt u onze gemeente steunen bij Tanqplus
Tank en Schenk categorie Lokaal Cultuur
Hervormde gemeente Poeldijk

JAARLIJKSE GERANIUM EN ROMMELMARKT
OP 9 MEI 2015
Rommelmarkt van 9.00 tot 13.00 uur
Geraniummarkt van 8.00 tot 14.00 uur
Tijdens de Geranium- en Rommelmarkt hebben wij de
volgende acties:
* Bij besteding van € 25,00 op de Geraniummarkt, een
plantje voor moeder gratis
* Planten poten in een door u gekochte pot op de
rommelmarkt. Kosten voor het poten € 0,50 per pot.
* Thuis bezorgen van gekochte planten in Poeldijk.
Kosten € 1,00 per bestelling
* Van 12.00 tot 13.00 uur is er weer de tassen actie,
meer weten lees hieronder
Als het allemaal doorgaat hebben we dit jaar ook een
ruime keus kruidenplanten. U kunt dan voortaan de
kruiden vers uit eigen tuin halen.
TASSEN ACTIE
Van 12.00 tot 13.00 uur kunt u bij de ingang van de
rommelmarkt een grote boodschappentas kopen voor
€ 5,00. Vervolgens mag u die vullen met van alles en
nog wat op de rommelmarkt te koop aangeboden
wordt. De spullen moeten wel in de tas passen en de
tafel Antiek en de boeken uit de kast doen niet mee.

De poeldijker
Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede,
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552

IN DE KERK
Zaterdag 9 mei:
19.00 uur: Geen viering
Zondag 10 mei:
11.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de Nederlandse viering de
Thomasmis van Jan Raas.
Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag
11.00 uur: Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Herz Jesu-Festmesse
van Jos Gruber.
Zaterdag 16 mei:
19.00 uur: Viering met cantor.
Zondag 17 mei:
11.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering de Missa in C van J.E.
Eberlin.
Geraniummarkt op het Fonteinplein
Op zaterdag 9 mei a.s. wordt aan het Fonteinplein in
Poeldijk (achter de Action) de jaarlijkse Geraniummarkt
gehouden. De Geraniummarkt, georganiseerd door
de Zangkoren “Deo Sacrum” en de Ned. Hervormde
Gemeente Poeldijk, vangt aan om 08.00 uur. Vanaf die
tijd worden eerste klasse Geraniums, Fuchsia's en perkgoed ter verkoop aangeboden. U kunt verzekerd zijn
van prachtig plantmateriaal waar u de gehele zomer
veel plezier van zult hebben. Ook kunt u (zelf meegebrachte) bloembakken laten samenstellen.
Voor de inwendige mens wordt uiteraard weer gezorgd
tijdens deze marktdag. Er is koffie, er worden wafels
gebakken etc. Speciaal voor de moeders (en oma’s) is er
zelfgemaakte advocaat te koop.
De muziek deze dag wordt verzorgd door Disco Willem.
Het wordt weer een gezellige dag in Poeldijk die u absoluut niet mag missen. De geraniummarkt sluit om
15.00 uur.
U bent van harte welkom op de Geraniummarkt in
Poeldijk.
Het kinderkoor is op zoek naar versterking
We zijn op zoek naar kinderen uit alle leeftijdsgroepen. Kinderen vanaf groep 1 van de basisschool zijn van harte welkom!
“MUZIEK MAAKT SLIM…”
Wat sport is voor het lichaam is muziekbeoefening voor
de geest!
Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat actief
musiceren een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie, op het concentratievermogen, op de motoriek
en op de sociale vaardigheden van kinderen.
De MUZIKALE OPVOEDING van een kind is ontzettend belangrijk en bevordert de ontwikkeling van de hersenen.
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CDA WESTLAND BEZOEKT
POELDIJK
CDA Westland bezoekt maandelijks één van de
Westlandse dorpen. Vorige maand werd Poeldijk bezocht. De fractie vindt het mooi om te zien dat een aantal projecten in Poeldijk uitgevoerd is of vorm begint te
krijgen.
De woningen aan de Rijsenburgerweg en de nieuwe supermarkt zijn goede voorbeelden die laten zien
dat de levendigheid in Poeldijk aanzienlijk toeneemt.
Daarnaast zien ondernemers kansen in Poeldijk; in het
centrum zijn verschillende nieuwe winkels te zien.
In de pastorie van de Bartholomeuskerk had de fractie een gesprek met vrijwilligers van de parochiefederatie “Sint Franciscus: tussen duin en tuin” en de
Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de kerk. Deze
instelling verleent kleinschalige hulp aan mensen in
nood. Onderwerp van gesprek was (verborgen) armoede. Penningmeester Frans van Velthoven: “Het is goed
dat in deze nieuwe realiteit de kerk haar steentje kan
bijdragen aan de samenleving”. De fractie beaamt dit
en vindt het goed om te zien dat de PCI op kleinschalig
niveau hulp biedt aan gezinnen die eigenlijk nergens
anders meer terecht kunnen.
Volgende maand bezoekt de fractie het dorp Kwintsheul, naast Poeldijk een plaats waar hard gewerkt
wordt om de levendigheid toe te laten nemen!

SAN’S SKLEP
De Poolse supermarkt met scherpe
Hollandse prijzen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hele kip
Kipfilet
Kippenpoten
Kip vleugels
Kip borrelhapjes
Kip drumsticks
Kip Döner
Kip shoarma

• Diverse vleeswaren vanaf
• Coca Cola /Fanta / 7-up

2.25L

4,00
5,50
2,49
3,79
3,79
2,95
9,75
5,85

p/kg

0,68

p/ons

p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg

1,75

Voorstraat 60 Poeldijk,
Open: ma-vrij 12-20, Za 10-18 & zo 12-16

De poeldijker

12
Bij ons kinderkoor maken we de kinderen spelenderwijs
vertrouwd met de muziek. Door ademhalingsspelletjes,
articulatie- en inzingoefeningen leren ze hoe ze hun
stem zo goed mogelijk kunnen gebruiken.
“MUZIEK LEERT JE GENIETEN…”
We hopen dat u als ouders uw kind wilt stimuleren om
eens een kijkje bij het kinderkoor te nemen.
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur wordt
er door juffrouw Ylette in het repetitielokaal in De
Leuningjes geoefend door kinderen van groep 1-2-3.
Elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur wordt
onder leiding van Toos de Vreede in het repetitielokaal
in De Leuningjes geoefend door kinderen vanaf groep
4. De eerste bijeenkomsten na de Meivakantie zijn op
woensdagmiddag 20 mei.
Voor nadere informatie mag je uiteraard contact opnemen: zangkoren@deosacrum.nl
Kinderkoor Westland
DAAR MOET JE BIJ ZIJN...!

HALLO POELDIJK!
Hier weer een stukje namens
de Scouts. De laatste opkomst
voor het EHBO-insigne is geweest en wij zijn blij te kunnen zeggen dat bijna iedereen
hem heeft gehaald!
Er zijn echter een paar scouts
die maar 3 of minder opkomsten aanwezig zijn geweest. Helaas kunnen wij hen
geen EHBO-insigne uitreiken.
Volgende keer hopelijk beter.
Naast de gewone opkomsten op vrijdagavond gaan
wij een paar keer per jaar een weekendje weg. In het
weekend van 17, 18 en 19 april was het weer zover en
zijn wij naar het Westlands Scouting Spektakel (WSS)
geweest. Dit is een wedstrijd tegen alle Westlandse
scoutinggroepen, waarbij wordt gestreden om een plek
bij de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW).

TV

fototentoonstelling
in de leuningjes
Nu en komende weken is er een fototentoonstelling
over de mobilisatie oorlog en bevrijding.
Zowel bedrijven als
particulieren die
beschikten over
voldoende ruimte
werden ‘uitverkoren’ om tijdens de
mobilisatie Nederlandse soldaten
in huis of bedrijf
op te nemen. Zo
ook de familie De
Brabander aan de Vaart te Poeldijk. De kolenhandelaar had plek
genoeg om vanaf eind augustus 1939 een pelotonnetje soldaten
te herbergen. Links zien we Dorus de Brabander en derde van
links Wilhelmina de Brabander-van Heijningen. Vooraan tussen
de soldaten Lientje Nederpelt, terwijl op de achtergrond bakkerij
Bronswijk is te zien.

www.kapsalonheuchemer.nl
In de salon nu gratis WiFi verbinding
gebruik van iPads. Volg ons op
@salonheuchemer en op
.
Gebruik onze QR code
Jan Barendselaan 10, 2685 BT Poeldijk
T. 0174 24 55 35 - E. info@kapsalonheuchemer.nl

We hebben veel activiteiten gedaan: fakkels maken,
speer werpen, vlot varen, hutten bouwen en een openlucht bioscoop. Het was een erg leuk weekend, waarbij
we uiteindelijk elfde en twaalfde (van de 15 groepjes)
zijn geworden. Dit was helaas niet zo goed als vorig
jaar. Toen waren we tweede en mochten we naar de
LSW. Maar dat is natuurlijk bijzaak. Zolang het weekend zelf maar leuk is geweest :-)
Groetjes de Scouts

De poeldijker
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NIEUWS VAN

,,DE BACKERHOF”
Onder redactie van de Vitis Welzijn.

nieuws voor senioren

Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:
H Spreekuur ouderenadviseur Vitis Welzijn – woensdagochtend van
9.30 - 11.00 uur in de Backerhof of bij het Stiploket Westland kunt u
een afspraak maken voor een huisbezoek van de ouderenadviseur.
H Spreekuur zorgconsulente Gemeentelijke Sociale Dienst
Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in het zorgloket van
Vitis Welzijn, Havenstraat 16 te Monster. Op alle werkdagen is er
een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur bij de toegewezen zorgconsulente.

KIDS & KOFFIE 20 MEI IN POELDIJK
Sinds februari 2015 zijn er in verschillende Westlandse
kernen zogenaamde Kids & Koffie ochtenden. Ook in
Poeldijk kunt u éénmaal per maand terecht voor een gezellig samenzijn met andere ouders en kinderen. Terwijl
de ouders met elkaar in gesprek raken onder het genot
van koffie of thee, kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar met
elkaar en met het aanwezige speelgoed spelen.
Door de unieke samenwerking tussen kinderopvang Simba, Kwest, Okidoki en Villa Okidoki, de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Vitis Welzijn en
Kwadraad, is Kids & Koffie Westland inmiddels in
Poeldijk, ’s-Gravenzande ,Wateringen, Maasdijk en
Kwintsheul te vinden.

Sociaal Cultureel Centrum ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

Woensdag 29 april t/m 16 mei

Tentoonstelling MOB Mobilisatie Oorlog en
Bevrijding 1939 – 1945
Poeldijk en omliggende dorpen!
Openingstijden: ma-vrij 8.00 – 17.00 uur
en ’s-avonds of in het weekend uitsluitend op afspraak:
Dhr. Koos van Leeuwen 0174 - 246148
Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei

Popkoor Timeless : Timeless on air.
“Een spetterende show met de sfeer van
een gala avond in een t.v. studio”
Meer informatie: Marco Stolze 06 – 30728817 en
www.popkoortimeless.nl
Zondag 31 mei

Dutch Pro Wrestling
“Revenge 2015”
Aanvang: 19.00 uur – Voor info: www.dutchprowrestling.nl
Informatie: www.deleuningjes.nl - E-mail: info@deleuningjes.nl

van den Berg
BouwConsultancy
Infrarood inspectie
woning en gebouwen
Isolatie en Energie advies
Vochtdoorslag gevels en kelders
Dak lekkages - C.V. installaties
De kinderopvang stelt haar locaties kosteloos beschikbaar. In het eerste jaar (2015) is er vanuit de samenwerkende organisaties hulp om het plan op te zetten. In
2016 zal Kids & Koffie zoveel mogelijk door de ouders
en vrijwilligers worden georganiseerd. Zij kunnen dan
een deskundige over een onderwerp uitnodigen.
Met uitzondering van de schoolvakanties is Kids &
Koffie Poeldijk er iedere derde woensdagochtend
van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur. Locatie:
Simba Kinderopvang, Bernardolaan 16, Poeldijk.
Er is vrije inloop en deelname is gratis. Komt u woensdag 20 mei en/of 17 juni ook een kijkje nemen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de sociaal makelaar van Vitis Welzijn, Arlette Neervoort. Bereikbaar
via a.neervoort@vitiswelzijn.nl en via 06-13646248.

Badkamer lekkages en Waterschades
Bouwkundig rapport of inspectie
Verzakkingen aanbouw en kelders

Aannemerswerk
Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud
Uitbouw – Dakopbouw
Van houtrot tot nieuw kozijn,
Bij van den Berg moet je zijn.

A

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl
www.vandenbergbouwconsultancy.nl
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MEET AND GREET YOUR SPORTCLUB
Zaterdag 9 mei is iedereen welkom tijdens de open
dag in Sporthal De Wielepet in Monster. De hele middag van 13.00 uur tot 17.45 uur kunnen mensen
kijken naar en meedoen met leuke demonstraties en
kraampjes bezoeken van onder andere badmintonvereniging Verburch, volleybalvereniging Monza, tafeltennisvereniging Smash, zwembad De Boetzelaer,
sportschool WestCoastGym en skate- en surfschool
Dreams Events. Kom kijken en doe mee.

De Boetzelaer en fitnesscentrum WestCoastGym van de
partij. “De Boetzelaer heeft een actie voor iedereen die
zijn/haar kind wil inschrijven voor zwemles. Die middag
rekent de Boetzelaer geen inschrijfgeld en geven zij
een leuke verrassing mee. Enthousiaste, professionele
instructeurs van WestCoastGym demonstreren allerlei
sport,-en fitness activiteiten. Kortom, kom op zaterdag
9 mei naar Sporthal De Wielepet in Monster, er is voor
alle leeftijden een sportieve middag te beleven,” sluit
Jermaine af.
De hele dag zijn vrijwilligers van alle deelnemende verenigingen aanwezig om vragen van belangstellenden
te beantwoorden en meer informatie te geven over de
verenigingen. De kantine van sporthal de Wielepet is
de hele middag geopend.

Stage opdracht
Aan het woord is Jermaine van Holsteijn, stagiaire van
Sport en Bewegen bij Vitis Welzijn. “In samenwerking
met deze sportverenigingen uit Monster organiseer ik
deze ‘Meet en greet your sportclub’ in het kader van
mijn eindopdracht. Badmintonvereniging Verburch
geeft een demonstratie en speelt partijtjes met aanwezige geïnteresseerden.”
Ook volleybalvereniging Monza is aanwezig. “Zij zijn
een kleine, gezellige vereniging waar jongens en meiden al kunnen volleyballen vanaf hun achtste jaar. Er
zijn twee mini-teams, 7 jeugdteams, 10 senioren-teams
en een recreantengroep. Verder kunnen belangstellenden de strijd aan gaan tegen een echte tafeltennisrobot
van tafeltennisvereniging Smash en zo hun reactiesnelheid testen.”
Aanwezig is ook surf- en skateschool Dreams Events
met een nieuwe hype: Freerunning. “Dit is een sport
waar geen materiaal voor nodig is. Er wordt gebruik
gemaakt van de straat als parcours. Er wordt geklommen op verschillende obstakels en men maakt vloeiende bewegingen om zo naar het volgende obstakel te
komen.” Tot slot zijn ook zwem- en recreatiecentrum
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utiliteitsbouw verbouw onderhoud

ontwikkeling

2685 LR poeldijk

tel. 0174 244950
info@verbakel.nl

fax 0174 248394
www.verbakel.nl
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Terwijl een van de laatste medeplichtigen aan de dood van duizenden
onschuldige mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog nu pas terechtstaat, is het 75 jaar geleden dat Duitsland ons land binnenviel. Op
4 mei zijn overal de slachtoffers van die vijf jaar durende oorlog met
kerkdiensten, herdenkingen en kransleggingen weer herdacht. Het
lot heeft bepaald dat één dag later de aandacht wordt verlegd naar de
bevrijding, terwijl het uitbreken van de oorlog en alles dat zich in die
vijf jaren heeft afgespeeld op 10 mei aan de orde komt. Omdat het
dit jaar precies driekwart eeuw is geleden dat Nederland bij de oorlog
werd betrokken en er tevens sprake is van zeventig jaar bevrijding,
wordt in de maand mei meer dan gewoonlijk stilgestaan bij die heftige tijd. Vandaar dat overal tot de verbeelding sprekende documenten en foto’s zijn opgetrommeld om exposities te kunnen organiseren.
Expo’s die ons terugvoeren naar de tijd dat Nederland werd gemobiliseerd in augustus 1939 en ons via de harde werkelijkheid van bombardementen, inslagen, razzia’s en dodelijke slachtoffers uiteindelijk naar
de bevrijdingsfeesten in de zomer van 1945 voeren. Maar ook een
periode waarin meerdere Poeldijkse families opnieuw pijnlijk worden
geconfronteerd wegens het verlies van een of meer van hun dierbaren.
De tijd mag dan alle wonden helen, het duurt soms echt een mensenleven lang! Hoewel het leed en de gevolgen ervan de boventoon voerden, werd ook de maatschappij toen deels ontwricht. Poeldijk was
pijnlijk snel bij de oorlog betrokken. Nog voordat de te Poeldijk ingekwartierde soldaten op de tiende mei 1940 goed en wel beseften dat
het menens was, werd de veertienjarige Plonie van der Knaap tijdens
werkzaamheden in haar vaders bedrijf in de vroege morgen al getroffen door een granaat. Met haar overlijden was het eerste Westlandse
oorlogsslachtoffer een feit. Tientallen streekgenoten, zowel militairen
als burgers, volgden tijdens de bezettingsjaren haar lot. Voor wat betreft die eerste oorlogsdag kan worden gesteld dat de te Honselersdijk

en Poeldijk gelegerde batterijen op 10 mei 1940 een belangrijke rol
hebben gespeeld bij het mislukken van het Duitse plan om koningin
Wilhelmina en de regering nog diezelfde dag gevangen te nemen.
Vooral omdat die soldaten een behoorlijk steentje hebben bijgedragen
om het vliegveld Ockenburgh weer in handen te krijgen waardoor het
Duitse plan werd verijdeld. Voor wat betreft het onderwijs werden de
leerlingen van de Bartholomeusschool aan het begin van de oorlog al
uit hun vertrouwde lokaal aan de Verburghlaan verdreven. De school
werd eind mei gevorderd waardoor de jongens van de klassen 1 tot
en met 4 in de zusterschool aan de Voorstraat en de hoogste klassen
in de huishoudschool aan de Julianastraat werden ondergebracht. Na
korte tijd werd het gebouw door de Duitsers vrijgegeven om vervolgens in het najaar opnieuw te worden ‘ingepikt’. Ook de openbare
school aan de Voorstraat, de tuinbouwschool aan de dr. Weitjenslaan
en het Patronaatsgebouw waren perioden voor het lager onderwijs
in gebruik. In het vervolg van de oorlog waren ‘uit school plaatsingen’ dan ook meer regel dan uitzondering. Volledigheidshalve zij vermeld dat de Bartholomeusschool ook al tijdens de mobilisatie voor
een gedeelte door Nederlandse soldaten in gebruik is geweest. Een
school die (met onderwijzerswoning) hier op de achtergrond in beeld
is gebracht vanaf de ‘Zandweg’, de toekomstige Jan Barendselaan.
Weliswaar poseren vanaf links moeder Samwel- Pohl, Ria Samwel,
Riet Zwinkels en Marijke Samwel tijdens een picknick, ditmaal is de
bunker midden op die laan in wording een doorslaggevende reden
om dit kiekje te plaatsen.
‘Mobilisatie, oorlog, vrede,
vijf jaren lang werd er gestreden.
Er is niets geleerd,
het gaat steeds verkeerd.
De wereld brandt, ook in het heden’
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R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
KLIMMEN EN BOOTCAMPEN NA DE CENTRALE
EINDTOETS
Groep 8 van De Nieuwe Weg heeft vorige week de landelijke centrale eindtoets
gemaakt. Zij hebben ontzettend goed hun best
gedaan. ’s Middags hebben zij hun hersenen weer
rust gegeven en hun spierballen laten rollen. Zij zijn
naar de Uithof geweest.
Alle leerlingen van groep
8 mochten daar wandklimmen. Na de laatste
toetsdag zijn zij naar het
Ockenburgse bos geweest
voor een bootcamp.
Zoekt u een goede en
gezellige school voor uw
kind? Bel voor een afspraak: 0174-247166. www.denieuweweg.wsko.nl, twitter mee: @denieuweweg.

Tank bij Tamoil
aan de
Jan Barendselaan
en schenk een
cent per liter aan
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De Zonnebloem afdeling Poeldijk
Allereerst willen wij alle mensen van de toneelvereniging St. Genesius hartelijk danken voor de gezellige
toneelmiddag die wij zaterdag 25 april in de Leuningjes
hebben gehad. Wat hebben de acteurs, de mensen van
het licht en het geluid en de bouwers van het decor
hard gewerkt! Het bloemetje na afloop van de voorstelling was heel erg op zijn plaats. Hopelijk kunnen wij in
de toekomst nog meer gezamenlijke projecten uitvoeren.
Bij deze bedanken wij onderstaande sponsors van de
tombola.
Levoplant, Bakkerij vd Sande, Slagerij vd Maarel, Tante
Toos, Paul’s anthuriums, Aneco Greeve en Pure Flower.
Vervolgens vragen wij uw aandacht voor de komende
lotenverkoop van de Zonnebloem. Onze medewerkers
zullen in de meimaand weer bij u aanbellen met het
vriendelijke verzoek deze lotenactie te steunen waardoor wij in staat zijn voor onze gasten leuke activiteiten
te blijven organiseren.
Namens alle medewerkers van de Zonnebloem afdeling
Poeldijk een hele fijne zomer en graag tot ziens.
Mariëtte Koppert.

N.J. WITKAMP B.V.
ABC Westland 300, 2685 DD Poeldijk

IMPORT – EXPORT
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moderne architectuur in harmonie gebouwd met de
oorspronkelijke bouwstijlen van eeuwen geleden.
Veel oude panden kregen een nieuwe bestemming.
Opmerkelijk is dat het stadsbestuur veel aan restauratie van de monumenten heeft gedaan. Er verrezen
nieuwe woongebieden zoals IJburg en de eilanden in
Amsterdam-noord. Die vele eilanden die uiteindelijk
Amsterdam vormen zijn eigenlijk aangeslibde gronden.
Al in 1600 werden daar scheepswerven gebouwd en
in de Gouden eeuw ontstond de zogenaamde grachtengordel met de woningen van rijke kooplieden. Nog
altijd woont men daar aan en op het water, getuige de
vele woonboten. De stad wil graag toeristen trekken en
het aantal grote hotels, variërend van zeer luxe tot zogenaamde budgethotels is bijna niet te tellen.

DE ZONNEBLOEM OP REIS:
‘geef mij maar Amsterdam’
We weten het allemaal dankzij ons volkslied: Poeldijk,
dat is een eiland. Toch hebben 52 Poeldijkers op vrijdag
24 april kunnen ontdekken dat zij niet de enige eilandbewoners zijn. Onze hoofdstad Amsterdam is eigenlijk
samengesteld uit maar liefst negentig eilanden! Die
eilanden zijn omgeven door honderd kilometer aan
grachten.
Tijdens een zonovergoten boottocht rond en door
Amsterdam hebben de deelnemers genoten van dit
waterrijke stedelijke gebied. De tocht was een initiatief van de Poeldijkse afdeling van De Zonnebloem. De
weersomstandigheden waren in orde. De stemming
was gezellig en ook de bustocht vanuit Poeldijk door de
kleurrijke bollenstreek vormde al een mooie ouverture.
De landelijke organisatie De Zonnebloem beschikt over
twee boten, één voor kleine groepen en eentje waarmee een groter gezelschap het water op kan. Dit jaar
was besloten voor een kleine groep, altijd nog een kleine vijftig personen, waarbij nog vier vrijwilligsters van
de Poeldijkse Zonnebloem geteld konden worden.
Het vaartuig lag aangemeerd aan de Prins Hendrikkade,
vlakbij het Centraal Station. Daar stonden ook de stuurman, de gastheer en speaker Ron en de gastvrouw van
de landelijke Zonnebloem klaar om de Poeldijkers aan
boord te helpen.
Via het oostelijke havengebied voer men via de noordkant van de stad naar het westelijke gebied. De speaker Ron vertelde veel interessante bijzonderheden over
de scheepvaarthistorie van de hoofdstad. Men zag

Gaandeweg voer de Zonnebloemboot daarna meer
door de beroemde Amsterdamse grachten in de binnenstad. De passagiers kregen tijdens de smakelijke
lunch een mooie indruk van de hoofdstad. Varend
over de Prinsengracht zag men de lange rij wachtende
mensen die het Achterhuis, het bekende onderduikadres van Anne Frank en haar familie. Elders brachten
schoolkinderen een bloemenhulde bij het monument
De Dokwerker op het Jonas Daniël Meyerplein. Het was
duidelijk dat de periode van herdenken en vieren van
onze vrijheid weer veel herinneringen opriep.
Vol van indrukken werd in de middag de busreis naar
Poeldijk weer aanvaard. De Zonnebloem heeft velen
een onvergetelijke dag bezorgd.
NSZ

Herkent u dit?

Wordt u hier blij van?

Gezichtsbehandeling € 29,50

Pedicure Praktijk
Verhoog

Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290

Pedicure Praktijk &
Schoonheidssalon

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

In de Witte Brug bij de Backershof
Leny Knoors - 06 488 34 585

Tapijt, vinyl en laminaat:
Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag
070-3979171 www.offerswonenenmode.nl
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Uw mooiste foto
op hout of metaal
Bestel nu bij lokaalprinten.nl

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,
e-mail: kees@keesenleny.nl

Het gemak van online, het voordeel van lokaal

Nestor thuis kijken

Al vanaf € 25,00

Kaartseizoen beëindigd
Op dinsdag 28 april werd er weer voor de laatste keer
van dit seizoen gekaart in de Leuningjes. Het voorjaar
en de zomer staan voor de deur. De mensen willen van
het mooie weer genieten en gaan naar buiten, fietsen,
wandelen, in de tuin werken, op vakantie, kortom, andere activiteiten doen.
Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer toe, zodat we weer uitgerust en goedgemutst in september
aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.

✔
✔
✔
✔
✔

In Poeldijk af te halen
In 6 werkdagen gereed
24/7 bestellen
Zelf foto’s uploaden
Zelf uitsnede maken

Jan Barendselaan 190 - 2685 BX Poeldijk – T (0174) 28 50 60
E info@nadorpdruk.nl - I www.nadorpcommunicatiemakers.nl
Nadorp Communicatiemakers is uw lokaalprinten.nl leverancier in
Poeldijk. U kunt hier voorbeelden van prints op diverse materialen
bekijken alvorens uw bestelling te doen. U bent van harte welkom.

Tank & Schenk

Tank bij ons en wij schenken 1 cent per liter
aan jouw vereniging of goede doel

Geef jouw vereniging of goede doel
een steuntje in de rug!
Tussenstand 30-4-2015
is ruim € 1600,-.
Volg Tanqplus ook op facebook en twitter!

Poeldijk
Meer info? Neem contact op met Kelly van Tol via
kelly@tanqplus.nl of 06-15166869

Vervolg op de enquête
Vorig jaar is er een enquête gehouden om de belangstelling te peilen voor uitstapjes en excursies.
Binnenkort trachten we er 2 (die op die lijst stonden)
te organiseren, indien er nog steeds voldoende belangstelling voor blijkt te bestaan. Het betreft een bezoek
aan de 2de kamer (met rondleiding) op 23 juni en een
bezoek aan een rechtbank( met uitleg door een advocaat) op 5 juni. Degenen die vorig jaar hun belangstelling hebben aangegeven krijgen als eerste een brief
met het uitgewerkte voorstel met tijdstip enz. Daarna
worden de overige KBO-leden via de Poeldijker geïnformeerd en kunnen zij zich eveneens aanmelden.
Het beloven interessante bezoeken te worden; dus
houd de Poeldijker in de gaten.
Hoe voorkomt u brand?

Rookmelders
Om een brand snel op te merken en u te alarmeren heeft
u minimaal 1 rookmelder nodig. Die hangt u in de gang
of hal, tussen voordeur en de slaapkamers. Heeft uw huis
meerdere verdiepingen, hang dan op iedere verdieping een
rookmelder op de overloop, ook op zolder.
Koolmonoxidemelder
Als u een gaskachel, geiser of open vuur in huis heeft, is het
heel belangrijk om een koolmonoxidemelder te hebben.
Goede vluchtroute
Een brand gaat snel. U heeft weinig tijd om na te denken.
Zorg dat u de route vanuit de kamers naar de buitendeur
kent, ook in het donker.
Weet waar uw sleutels liggen
Het gebeurt helaas te vaak dat mensen niet wegkomen uit
een brandend huis, omdat ze de sleutels niet kunnen vinden. Een vaste plek is van levensbelang! Controleer ook of
u alle deuren snel kunt openen.
Geen sigaretten in slaapkamer
Laat sigaretten en sigaren niet toe in uw slaapkamer. Roken
in bed is levensgevaarlijk!
Onderhoud CV-ketel, geiser of gaskachel
CV-ketels, geisers en gaskachels verhogen het risico op
brand als ze niet goed functioneren. Laat ze 1x per jaar controleren en reinigen. U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten met een erkend installatiebedrijf.
Schoorsteen laten vegen
Om de kans op een schoorsteenbrand te verkleinen, moet
u minimaal 1x per jaar de schoorsteen laten vegen. Doe dat
voor het stookseizoen begint, in september of oktober.
Zet apparaten uit
Zet alle apparaten helemaal uit als u ze niet gebruikt, ook
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als u even van huis gaat. Trek desnoods de stekker eruit.
Gebruik geen water bij vlam in de pan
Gebruik nooit water als u een vlam in de pan hebt. Het
brandende vet spat uit de pan, dit kan brand veroorzaken.
En u kunt zichzelf verwonden. Schuif een deksel van u af
over de pan en laat die zitten tot het vuur gedoofd is.
Elektrische dekens zijn brandbaar
Elektrische dekens kunnen brand veroorzaken. Als u een
elektrische deken bij het opbergen te strak vouwt, kan de
bedrading beschadigd raken. Bij gebruik kan er dan kortsluiting en vervolgens brand kan ontstaan.
Voorkom kortsluiting
Controleer zichtbare snoeren regelmatig op beschadigingen. Zet snoeren nooit vast met krammen of spijkers om
kortsluiting en brand te voorkomen.
Beperkt aansluiting op verlengsnoer
Sluit niet te veel apparaten aan op een verlengsnoer. Deze
kan oververhit raken.
Wat als het er toch brand uitbreekt?
• Zorg dat alle huisgenoten weten dat er brand is en zorg
dat iedereen naar buiten gaat.
• Bel buiten 112 of druk op uw persoonlijk alarm.
• Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er
nodig is.
• Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen
stellen of advies geven over wat u het beste kunt doen.

poeldijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl,
Zonwering, Gordijnen, Vitrages,
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag

POELDIJK ZOMERBRIDGE
Liefhebbers van bridge kunnen vanaf 12 mei tot 18
augustus elke dinsdagmiddag vrij bridgen in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk.
Iedereen die mee wil doen, ook zonder partner, is van
harte welkom.
Inschrijven vanaf 13.00 uur waarna we ongeveer om
13.15 uur gaan beginnen.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de spelleider via
0174-242960.
Marieke Persoon

Spreuken gezegden
Wie het meeste verstand heeft, zal het ook het meeste
moeten gebruiken!!
Als je zelf geen plannen maakt, wordt je onderdeel van
de plannen van anderen.

Fietsen voor iedere dag of lekker sportief
er op uit, bij ons vindt je ze allemaal!

Kom proefrijden
op de nieuwste E-Bikes

Keuze uit:
Middenmotor
Voorwielmotor
Achterwielmotor

Batavus Dinsdag Comfort €861

Gazelle Orange Bosch

Batavus Diva E-GO Cargo

Batavus Mont Blanc Easy

Gazelle, Batavus, Sparta en Kalkhoff

Kalkhoff Voyager DLX €799

Batavus Zonar Comfort € 891

Focus Whistler 27/29R vanaf €579

Gazelle, Batavus, Cortina, BSP,
Focus, Kalkhoff en Merida

Michel Vis
Tweewielers
BIKE TOTAAL. DOET JE FIETS GOED.

Rijsenburgerweg 34
Poeldijk
Tel.0174-245609

Michelvistweewielers.nl
Info@michelvistweewielers.nl
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Hallo voordeel
bij Jumbo Boere
Heineken bier blik

6 x 33 cl van € 4,94 voor € 3,99

Aardbeienvlaai

27 cm van € 10,79 voor € 8,99
Boere

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

